
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації 

Чортківський державний медичний колледж

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник управлінья 

охорони здоров’я

ПРОГРАМА

циклу удосконалення

сестер медичних 

хірургічних відділень і кабінетів 

«ХІРУРГІЯ»

Чортків 2017



ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма передбачає післядипломну підготовку молодших медичних 
спеціалістів з відривом від професійної діяльності і розрахована на 144 
години.

Теоретична частина складається з 62 годин, практична -  42 годин, 
самостійна робота - 40 годин.

Програма передбачає вивчення наступних розділів:
■ хірургія;
■ невідкладна медична допомога;
■ природне планування сім’ї;
■ інфекційна безпека, інфекційний контроль;
■ основи медичної інформатики;
■ медична психологія з основами біоетики.
Розглядаються актуальні питання хірургічних захворювань з позицій 

медсестринського процесу, проводиться ознайомлення з новими методами 
діагностики, лікування (залежних та незалежних медсестринських втручань) та 
профілактики хірургічних захворювань.

Основну увагу на циклі вдосконалення медсестер хірургічних відділень і 
кабінетів приділяється алгоритмам догляду за хворими і профілактиці 
захворювань. Під час проведення теоретичних, практичних та семінарських 
занять рекомендовано широко використовувати активні методи навчання: 
проблемний метод, ситуаційні задачі, метод “круглого столу”, метод 
“мозкового штурму”, ділові ігри.

По завершенню циклу слухачі складають іспит з пройденого матеріалу у 
формі тестового контролю.

Метою циклу вдосконалення “медичні сестри хірургічних відділень та 
кабінетів” є:

закріпити та поглибити теоретичні та практичні знання медсестринства 
в хірургії;

ознайомлення з принципами організації системи охорони здоров’я, 
нормативними актами та наказами Міністерства охорони здоров’я 
України з питань охорони здоров’я населення, новими методами 
діагностики та лікування захворювань, екологічним та санітарно- 
епідеміологічним станом регіону, України.

2



Основними завданнями є:

удосконалення знань з медсестринства в хірургії на основі сучасних 
досягнень медичної науки;

аналіз та ведення робочої документації медичної сестри хірургічного 
відділу (кабінету).

Після вивчення курсу слухачі повинні знати:

принципи роботи медичної сестри хірургічного відділення; 
медичну документацію; 
теоретичні основи хірургічної патології; 
медсестринський догляд за хворими в умовах стаціонару; 
правила та техніку проведення хірургічних маніпуляцій; 
медсестринську діагностику та правила надання допомоги при 

невідкладних станах пацієнтів;
правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму 

професіональної безпеки в практичній діяльності.

Вміти:

заповнити медичну документацію;
підготувати пацієнта до огляду та проведення додаткових обстежень; 
збирати анамнез;
здійснювати медсестринський догляд за хворими;
надавати допомогу при невідкладних станах у хворих в межах своєї 

компетенції;
асистувати лікарю під час прийому та при проведенні медичних 

маніпуляцій;
дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічногс 
режиму професійної безпеки в практичній діяльності.



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 
з начальної роботи

І.А. МИРОНЧУК 
^сі5 20^р.

Тематичний план  

циклу удосконалення сестер медичних 

хірургічних відділень і кабінетів

Загальний
обсяг

Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 5

І. Хірургія 108 40 38 ЗО

1.1. Основні напрями реформування 
охорони здоров’я в Україні 2 2

1.2.

Організація роботи і види діяльності 
медичної сестри хірургічних 
відділень стаціонару. 
Медсестринський процес в хірургії

6 2 2 2

1.3.
Організація роботи і види діяльності 
медичної сестри хірургічних 
відділень (кабінету) поліклініки

6 2 2 2

1.4. Профілактика хірургічної інфекції 10 4 4 2

1.5. Передопераційний і 
післяопераційний періоди 8 2 2 4

1.6. Кровотечі, гемостаз 8 2 4 2
1.7. Інфузійно-трансфузійна терапія 6 2 2 2
1.8. Десмургія 6 2 2 2
1.9. Знеболення в хірургії 4 2 2

1.10. Термінальні стани. Серцево- 
легенева реанімація 4 2 2

1.11 Механічні ушкодження 16 6 6 4
1.12 Хірургічні захворювання 28 10 10 8
1.13 Фармзасоби в хірургії 4 2 2
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II. Невідкладна медична допомога 16 8 4 4

2.1.
Принципи і порядок надання 
невідкладної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі

16 8 4 4

2.2. Інфекційна безпека, інфекційний 
контроль 6 4 2

III.

Санітарно-протиепідемічний режим 
в закладах охорони здоров’я. 
Внутрішньолікарняні інфекції. 
Профілактичні заходи

2 2

3.1.

Актуальні питання профілактики 
інфекційних захворювань. 
Парентеральні інфекції. 
Профілактика

4 2 2

IV. Природне планування сім’ї 6 4 2

4.1. Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2

4.2. Природні методи розпізнавання 
плідності 4 ,2 2

V. Медичної психологія з основами 
біоетики 4 2 2

5.1.

Психологія та етика в 
медсестринстві. Моральність 
людських дій в біомедичній галузі та 
охороні здоров’я

2 2

5.2 Психологічні аспекти спілкування 2 2
VI. Основи медичної інформатики 2 2

6.1
Використання комп’ютерної техніки 
в медицині 2 2

Екзамен 2 2
Всього: 144 60 44 40



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 
з навчальної роботи

У  /
І.А. МИРОНЧУК

___ 20//р.

ХІРУРГІЯ

Тематика
Загальний

обсяг
Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 5

1. Основні напрями реформування 
охорони здоров’я в Україні 2 2

2.

Організація роботи і види діяльності 
медичної сестри хірургічних 
відділень стаціонару. 
Медсестринський процес в хірургії

6 2 2 2

3.
Організація роботи і види діяльності 
медичної сестри хірургічних 
відділень (кабінету) поліклініки

6 2 2 2

4. Профілактика хірургічної інфекції 10 4 4 2

5. Передопераційний і 
післяопераційний періоди 8 2 2 4

6 . Кровотечі, гемостаз 8 2 4 2
7. Інфузійно-трансфузійна терапія 6 2 2 2
8. Десмургія 6 2 2 2
9. Знеболення в хірургії 4 2 2

10.
Термінальні стани. Серцево- 
легенева реанімація 4 2 2

11. Механічні ушкодження 16 6 6 4
12. Хірургічні захворювання 28 1 0 1 0 8

13. Фармзасоби в хірургії 4 2 2
Всього 108 40 38 ЗО
Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № від 3  ” с ? р. 

Голова циклової комісії, канд..біол.і ^М.Хома



Програма 
з хірургії

циклу удосконалення 
сестер медичних хірургічних 

відділень і кабінетів
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Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1.

Основні напрями реформування охорони здоров’я в 
Україні.
Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров’я в 
Україні на період 2015-2025 рр.: оптимізація мережі лікарень та 
ліжкового фонду; запровадження страхової системи; зменшення 
обмежень і регуляцій для бізнесу у фармації, спрощення процедури 
реєстрації ліків; стратегія подолання корупції в медицині; 
переорієнтування медицини в бік первинної ланки; диференціювання 
заробітної плати медичним працівникам.

2

2.

Організація роботи і види діяльності медичної сестри 
хірургічних відділень стаціонару. Медсестринський процес в 
хірургії.

Положення про хірургічні відділення стаціонару: планування, 
улаштування і обладнання відділення і палат.

Розташування операційного блоку, перев’язочних, 
маніпуляційної, післяопераційні палати, палати інтенсивної терапії, 
реанімаційне відділення. Розташування допоміжних кабінетів. 
Організація праці, посадові інструкції і функціональні обов’язки 
медсестер та медсестер хірургічних відділень.

Ведення нормативної документації.
Визначення медсестринського процесу (згідно Європейського 

Регіонального Бюро ВООЗ).

2

3.

Організація роботи і види діяльності медичної сестри 
хірургічних відділень та кабінетів поліклініки.

Розміщення кабінетів хірурга, уролога, травматолога, онколога, 
процедурних, перев’язочних, організація прийому хворих, перев’язок.

Організація і методика диспансерного нагляду. Ведення 
нормативної документації хірургічного кабінету.

2

4.

Профілактика хірургічної інфекції. Асептика.
Екзогенна й ендогенна хірургічна інфекція. Роль медичних 

сестер в профілактиці інфекції.
Основні принципи асептики: стерилізація, ізоляція. 

Профілактика повітряно-крапельної і контактної інфекцій.
Фізичні, хімічні та термічні методи стерилізації. 

Контролювання стерильності.
Стерилізація інструментів, перев’язного матеріалу, операційної 

білизни.

2

5.

Профілактика хірургічної інфекції. Антисептика.
Антисептика: механічна, фізична, хімічна, біологічна. Основні 

групи хімічних антисептичних засобів. Основні методи застосування 
антисептиків.

2
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6.

Передопераційний та післяопераційний періоди.
Алгоритм підготовки хворих до планових і ургентних операцій 

при окремих захворюваннях. Транспортування хворих в операційну. 
Післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу. 
Організація роботи і гігієнічний режим в післяопераційній 

палаті, палаті інтенсивної терапії, реанімаційному відділенні. 
Післяопераційні ускладнення та їх профілактика.

2

7.

Кровотечі, гемостаз.
Класифікація кровотеч. Загальні та клінічні симптоми кровотечі, 

лабораторні показники при різному ступені кровотечі. Синдром 
гострої анемії, геморагічний шок. Тимчасова й остаточна зупинка 
кровотечі. Фізичні, хімічні, біологічні методи. Особливості 
інтенсивної терапії і догляду за хворими з кровотечами в умовах 
стаціонарного лікування.

2

8.

Інфузійно-трансфузійна терапія.
Шляхи введення інфузійних речовин. Показання та 

протипоказання до переливання крові та її компонентів. Визначення 
груп крові. Визначення резус-належності. Проби на сумісність донора 
і реципієнта.

Методи і техніка гемотрансфузій. Правові аспекти 
гемотрансфузій. Догляд за хворими під час гемотрансфузії і після неї.

Донорство та його джерела. Необхідні обстеження донорів.
Кровозамінники і гемокоректори. Ускладнення під час 

гемотрансфузії та кровозамінників, перша медична допомога при 
цьому.

2

9.

Десмургія.
Види перев’язувального матеріалу, вимоги до них.

Класифікація пов’язок. Правила бинтування. Види пов’язок на різні 
ділянки тіла. Небинтові пов’язки. Гіпсові пов’язки. Ускладнення після 
накладання пов’язок, їх профілактика.

2

10.

Знеболення в хірургії.
Поняття про знеболення. Способи анестезії. Класифікація 

наркозу.
Інгаляційний наркоз, внутрішньовенний наркоз, центральна 

анестезія, нейролептанестезія, місцеве знеболення, спинномозкова і 
перидуральна анестезія. Найбільш поширені анестезуючі засоби.

2

11.

Термінальні стани. Серцево-легенева реанімація.
Визначення ознаки і причини термінального стану. Клінічна і 

біологічна смерть. Способи штучної вентиляції легень, техніка 
проведення. Ознаки зупинки серця, зовнішній масаж серця, техніка 
проведення. Дефібриляція серця, правила безпеки для оточуючих. 
Роль і участь медсестри в реанімаційних заходах.

2
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12.

Закриті механічні ушкодження.
Види травматизму. Організація травматологічної допомоги. 

Особливості обстеження травматологічного хворого.
Види закритих травм м’яких тканин: забій, розтягнення, розрив, 

струс, здавлення. Особливості діагностики, надання першої допомоги 
та лікування. Переломи кісток; класифікація, клінічні ознаки, надання 
першої допомоги.

2

13.

Відкриті механічні ушкодження.
Види відкритих травм. Рани. Клінічні ознаки, класифікація. 

Принципи первинної хірургічної обробки ран. Вогнепальні та 
мінновибухові поранення. Особливості поранення у 
військовослужбовців у зоні проведення АТО. Організація проведення 
хірургічної допомоги в зоні проведення АТО. Травматичний шок. 
Синдром тривалого здавлення.

2

14.

Термічні ушкодження.
Опікова травма. Класифікація. Визначення глибини 

ушкодження тканин і площі опіку. Відмороження. Види холодової 
травми. Класифікація відморожень, періоди і ступені розвитку. 
Електротравма. Дія електричного струму на організм людини. 
Особливості надання першої медичної допомоги, серцево-легенева 
реанімація.

2

15.

Хірургічні захворювання голови, шиї, грудної клітки.
Хірургічні захворювання шиї: рак щитовидної залози, гортані, 

стравоходу. Зоб дифузний, вузловий, токсичний. Клініка, діагностика, 
лікування.

Методи обстеження грудної клітки та її органів. Гнійно-запальні 
захворювання плеври та легень: плеврит, абсцес. Рак легені. Запальні 
захворювання грудної залози. Доброякісні та злоякісні пухлини 
грудної залози.

2

16.

Хірургічні захворювання органів черевної порожнини.
Безпосереднє обстеження хворих з хірургічними 

захворюваннями живота. Основні спеціальні та інструментальні 
дослідження. Кили. Хірургічні захворювання шлунка, 12-ти палої 
кишки, жовчного міхура, підшлункової залози, червоподібного 
відростка, кишківника. Клінічні ознаки цих захворювань і принципи 
лікування. Синдром “гострого живота”, перитоніт.

Ургентна абдомінальна хірургія.

2

17.

Хірургічні захворювання органів тазу.
Запальні захворювання прямої кишки та навколопрямокишкової 

клітковини, анальні тріщини. Доброякісні та злоякісні пухлини прямої 
кишки. Методи дослідження прямої кишки, діагностика, лікування.

2

18.

Хірургічні захворювання судин.
Захворювання периферичних кровоносних судин: облітеруючий 

ендартериїт, тромбоз артерій і вен, варикозна хвороба, трофічні 
виразки.

2
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19.

Хірургічна інфекція.
Гострі гнійні захворювання (фурункул, карбункул, гідроаденіт, 

абсцес, флегмона, бешиха, мастит, лімфаденіт, лімфангоїт, 
остеомієліт, гнійний артрит, гнійний бурсит, панарицій, плеврит, 
перитоніт, сепсис). Діагностика, клініка, лікування. Анаеробна газова 
та гнильна інфекція.

Правець: шляхи проникнення збудника й умови розвитку 
захворювання. Клінічні ознаки та профілактика, лікування.

2

20.

Фармзасоби в хірургії.
Основні лікарські засоби та препарати, що застосовуються в 

хірургії. Антибіотикотерапія. Взаємодія лікарських препаратів. 
Алергічні реакції: анафілактичний шок, набряк Квінке.

2

Всього 40
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Теми практичних занять 
під керівництвом викладача

№
з/п

Назва теми Кількі
сть

годин

1.

Організація роботи і види діяльності медичної сестри 
хірургічних відділень стаціонару. Медсестринський процес в 
хірургії.

Ознайомлення з хірургічними відділеннями стаціонару, 
розміщенням палат, лікувально-діагностичних кабінетів. 
Організація роботи медсестринського посту. Ознайомлення з 
правилами техніки безпеки та метрологією.

Реалізація етапів медсестринського процесу.

2

2.

Організація роботи і види діяльності медичної сестри 
хірургічних відділень та кабінетів поліклініки.

Ознайомлення з розміщенням хірургічних кабінетів і 
організаційною роботою місця медсестри. Обладнання 
перев’язувальних, забезпечення інструментарієм. Ознайомлення з 
апаратурою для стерилізації та засобами для дотримання 
санітарно-епідемічному режиму.

Ознайомлення з веденням медичної документації по нагляду 
за групами диспансерних хворих.

2

3.

Профілактика хірургічної інфекції. Асептика.
Участь у підготовці перев’язувального матеріалу, 

інструментарію до стерилізації. Ознайомлення з алгоритмами і 
стандартами протиепідемічного режиму. Зберігання стерильних 
матеріалів.

2

4.

Профілактика хірургічної інфекції. Антисептика.
Використання фізичних, хімічних, біологічних методів 

антисептики. Участь у проведенні первинної хірургічної обробки 
рани, перев’язок. Ознайомлення з алгоритмами і стандартами 
протиепідемічного режиму.

2

5.

Передопераційний та післяопераційний періоди.
Участь у підготовці хворого до операції, премедекація, 

транспортування хворого, перекладання з каталки на ліжко. 
Проведення проб на чутливість до антибіотиків, новокаїну та 
інших лікарських засобів.

Догляд за хворими в післяопераційному періоді.

2

6.

Тимчасові методи зупинки кровотеч.
Засвоєння способів зупинення кровотечі: накладання джгута, 

турнікета, стискаючої пов’язки, пальцевого притиснення артерії, 
тампонади рани, охолодження в умовах лікувально- 
профілактичного закладу. Транспортування хворих з кровотечею.

2

12



7.

Кінцеві методи зупинки кровотеч.
Використання фізичних, хімічних, біологічних, механічних 

методів кінцевої зупинки кровотеч. Тактика надання медичної 
допомоги під час зовнішніх і внутрішніх кровотечах.

2

8.

Інфузійно-трансфузійна терапія.
Ознайомлення з роботою кабінету переливання крові. 

Визначення груп крові, резус-належності. Визначення придатності 
консервованої крові та її препаратів. Ознайомлення з 
документацією по переливанню крові та її замінників.

2

9.

Десмургія.
Накладання пов’язок на голову, шию, грудну клітку, 

плечовий пояс, живіт, таз, верхню та нижню кінцівки. 
Ознайомлення із застосуванням бандажів, суспензорію, 
пластичних бинтів та панчіх, трубчатого бинта. Техніка накладання 
транспортної іммобілізації при різних видах ушкоджень.

2

10.

Знеболення в хірургії.
Ознайомлення з наркозною апаратурою, правилами техніки 

безпеки з наркозними і дихальними апаратами. Основні лікарські 
засоби для загальної і місцевої анестезії. Ознайомлення з веденням 
наркозної карти. Правила роботи з газовими балонами та 
редукторами.

2

11.

Термінальні стани. Серцево-легенева реанімація.
Вирішення ситуаційних задач при гострій дихальній 

недостатності, гострій серцево-судинній недостатності. 
Відпрацювання реанімаційних заходів на манекені.

2

12.

Закриті механічні ушкодження.
Відпрацювання практичних навичок з надання першої 

медичної допомоги при закритих механічних ушкодженнях. 
Обговорення питань клініки, діагностики, надання допомоги 
травмованим.

2

13.

Відкриті механічні ушкодження.
Відпрацювання практичних навичок з надання першої 

медичної допомоги при відкритих механічних ушкодженнях. 
Обговорення питань клініки, діагностики, надання допомоги 
травмованим.

2

14.

Термічні ушкодження.
Відпрацювання практичних навичок з надання першої 

медичної допомоги при опіках, відмороженнях, електротравмі. 
Обговорення питань клініки, діагностики, надання допомоги 
травмованим.

2

15.

Хірургічні захворювання голови, шиї, грудної клітки.
Засвоєння методик обстеження хірургічних хворих по 

окремих нозологічних одиницях. Аналіз перебігу хірургічних 
захворювань голови, шиї, органів грудної клітки. Роль медичної 
сестри у діагностиці та лікуванні. Медсестринський догляд за 
хворими в умовах стаціонару та поліклініки. |

2
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16.

Хірургічні захворювання органів черевної порожнини.
Засвоєння методик обстеження хірургічних хворих по 

окремих нозологічних одиницях. Аналіз перебігу хірургічних 
захворювань: кили, хірургічні захворювання шлунка та12-ти палої 
кишки, жовчного міхура, підшлункової залози, червоподібного 
відростка, кишківника. Роль медичної сестри у діагностиці та 
лікуванні. Медсестринський догляд за хворими в умовах 
стаціонару та поліклініки.

2

17.

Хірургічні захворювання органів тазу.
Засвоєння методик обстеження хірургічних хворих по 

окремих нозологічних одиницях. Аналіз перебігу хірургічних 
захворювань прямої кишки та навколопрямокишкової клітковини, 
анальних тріщин, пухлин прямої кишки.Роль медичної сестри у 
діагностиці та лікуванні. Медсестринський догляд за хворими в 
умовах стаціонару та поліклініки.

2

18.

Хірургічні захворювання судин.
Засвоєння методик обстеження хірургічних хворих по 

окремих нозологічних одиницях. Аналіз перебігу хірургічних 
захворювань: облітеруючий ендартериїт, тромбоз артерій і вен, 
варикозна хвороба, трофічні виразки. Роль медичної сестри у 
діагностиці та лікуванні. Медсестринський догляд за хворими в 
умовах стаціонару та поліклініки.

2

19.

Хірургічна інфекція.
Засвоєння методик обстеження хірургічних хворих по 

окремих нозологічних одиницях. Аналіз перебігу гнійних 
хірургічних захворювань: фурункул, карбункул, гідроаденіт, 
абсцес, флегмона, бешиха, мастит, лімфаденіт, лімфангоїт, 
остеомієліт, гнійний артрит, гнійний бурсит, панарицій, плеврит, 
перитоніт, сепсис, анаеробна газова та гнильна інфекція. Роль 
медичної сестри у діагностиці та лікуванні. Медсестринський 
догляд за хворими в умовах стаціонару та поліклініки.

2

Всього 38
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Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількі

сть

годин
Профілактика хірургічної інфекції. Гемостаз. 4

Десмургія. Гіпсотехніка. 2

Загальні принципи першої медичної допомоги. 2

Термічні ушкодження. Електротравма. 2

Пухлини. 2

Ушкодження та захворювання прямої кишки. 2

Ушкодження та захворювання сечостатевої системи. 2

Всього 16

27



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 
з начальної роботи

І.А. МИРОНЧУК 

О х ! іШ \л .

НЕВІДКЛАДНА М ЕДИЧНА ДОПОМ ОГА

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

обсяг Лекції
Навчальна практика 

під керівництвом 
викладача

Самостійна
робрта

1. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

4 2 2 -

2. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

4 2 2 -

3. Гостра судинна недостатність 
Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

4. Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

ВСЬОГО 16 8 4 4

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол №  "{ від ” <^5 ” '7Ґ "¥' р

.Голова циклової комісії аиД. біол. наук С.М.Хома
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Програма з
невідкладної 

медичної допомоги
циклу удосконалення 

сестер медичних хірургічних 
відділень і кабінетів



Теми лекційних занять

1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 
постраждалого.

Характеристика термінальних станів. Основні принципи 
реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.

Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх факторів 
навколишнього середовища (термічна та холодова травма, утоплення, 
удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана.
Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.

Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 
хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована травма.

Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. Алгоритм 
невідкладної допомоги.

Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної 
допомоги.

2

3. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

2

4. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в зоні 
вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаі Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього 8
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Теми практичних занять

1.

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання та 
кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на догоспітальному етапі. 

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ8).
Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та 

хворим на догоспітальному етапі.
Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2

2.

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та внутрішній 
кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила накладання 
кровоспинного джгута (джгут САТ Тигпіциеі, джгут Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАКТ). 
Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.
Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна коми). 2

2.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 
отруєннях, укусах тварин та комах.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

2

Всього 4
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 

роботи

2(У/р.

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА, ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Заг.
обсяг Лекції

Навча
льна

практика

Самостіі 
на робот

1.

Санітарно-протиепідемічний режим в 
закладах охорони здоров’я. 
Внутрішньолікарняні інфекції. 
Профілактичні заходи.

2 2 -

2.

Актуальні питання профілактики 
інфекційних захворювань. Парентеральні 
інфекції. Профілактика.

4 2 2

Всього 6 4 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки педіатричного профілю.

Протокол № /  ВІД "А З " р .

Голова циклової комісії ^ /^ ^ О .П .П е т р у н ів

М .
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Програма з 
інфекційної безпеки, інфекційного 

контролю
циклу удосконалення 

сестер медичних хірургічних 
відділень і кабінетів

20



Теми лекційних занять

1.

Внутрішньо-лікарняні інфекції. Причини виникнення та 
профілактичні заходи. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій. 
Обробка рук, дезінфекція. Види, засоби та методи дезінфекційних заходів. 
Стерилізація. Контроль якості передстерилізаційного очищення та 
стерилізації.

Чинні накази та нормативні документи.

2

2.

Класифікація інфекційних захворювань. Способи передачі інфекції. 
Профілактичні заходи, спрямовані на попередження виникнення інфекції.

Профілактика інфекційних захворювань з парентеральним 
шляхом передачі, в тому числі вірусних гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції.

Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики при 
виконанні професійних обов’язків.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна коми). 2

2.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 
отруєннях, укусах тварин та комах.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

2

Всього 4
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 
з навчальної роботи

/ У /
Ки і.а . м и р о н ч у к  

20/^р.

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ Сім’ї

№
з/п

Кількість годин
Тематика Заг.

обсяг Лекції Навчальна
практика

Самості
робот

1.
Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2 - -

2.
Природні методи розпізнавання 
плідності 4 2 - 2

Всього 6 4 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № ■/ від ” г0</_____ ,'ҐЖ у.



Програма з 
природнього 

планування сім’ї

циклу удосконалення 
сестер медичних хірургічних 

відділень і кабінетів



Теми лекційних занять

1.

Методи планування сім’ї. Надійність та критерії відбору.
Короткий аналіз існуючих методів контрацепції.
Будова і функції чоловічої та жіночої статевої сфери. Особливості 

статевого дозрівання чоловіків. Гормональна регуляція чоловічої плідності. 
Особливості статевого дозрівання дівчат. Фізіологія менструального циклу. 
Гормональна регуляція менструального циклу. Тривалість репродуктивного 
періоду у жінок. Відмінність чоловічої і жіночої плідності.

Запліднення, імплантація, вагітність.
Аборт. Соціальні, медичні та релігійні аспекти проблеми.
Основні показники репродуктивного здоров’я.

2

2.

Історія природних методів планування сім’ї. Календарний метод 
(метод Кнауса-Огіно), метод спостереження за цервікальним слизом (метод 
Біллігса), температурний метод (метод Дюрінга). Симптотермальні методи 
планування сім’ї. Різновиди симптотермальних методів планування сім’ї -  
австрійський (Ратцера), бірмінгемський (Дж. Кіплей та А. Флінн), 
американський(Ліги “Подружжя Подружжю”) та інші.
Симптотермальний метод: спостереження за цервікальним слизом, базальною 
температурою, станом шийки матки.

Визначення плідних та неплідних днів циклу.
Різні форми циклів у житті жінки.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Основні показники репродуктивного здоров’я. Різні форми циклів у 
житті жінки.

2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора 
з навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК

^  Ш р.

Медична психологія з основами медичної біоетики

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

обсяг Лекції Навчальна
практика

Самостій
робота

1.
Психологія та етика в медсестринстві. 
Моральність людських дій в 
біомедичній галузі та охороні здоров’я

2 - - 2

2. Психологічні аспекти спілкування 2 2 - -

Всього 4 2 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Голова циклової комісії .А.Солоденко
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Програма з
медичної психології 

з основами медичної біоетики

циклу удосконалення 
сестер медичних хірургічних 

відділень і кабінетів



Теми лекційних занять

1.

Основні психологічні компоненти спілкування. Особливості 
спілкування медичної сестри: з пацієнтом, його родичами, та персоналом 
закладу охорони здоров’я.

Синдром емоційного вигорання медичного працівника. Способи 
психологічної допомоги при синдромі емоційного вигорання, його 
профілактика та корекція.

2

Всього 2

Теми самостійної роботи

1.

Психологія та етика в медсестринстві. Значення принципів біоетики 
та загальні напрямки її розвитку.

Психологічні аспекти етики та деонтології. Основні закономірності 
психології хворої людини, психологічні типи реагування на хворобливий стан. 
Моральність людських дій в біомедичній галузі та охороні здоров‘я.

2

Всього 2
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора

Основи медичної інформатики

№
з/п Тематика

Кількість годин
Заг.

Обсяг Лекції Навчальна
практика

Самост 
на робс

1.
Використання комп’ютерної техніки в 
медицині. 2 - 2 -

Всього 2 - 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Протокол № :/ від

Голова циклової комісії С 4 Т.А.Солоденко



Програма з
основ медичної інформатики

циклу удосконалення 
сестер медичних хірургічних 

відділень і кабінетів



Теми практичних занять

1.

Використання комп’ютерної техніки в медицині. Основні теоретичні 
відомості про базові аспекти інформатики: програмне та апаратне 
забезпечення ПК, поняття про електронний документообіг, та засоби передачі 
інформації. Застосування інформаційних технологій у сучасній медицині. 
Основні прийоми і методи роботи з операційною системою \¥іпсіошз.

2

Всього 2

і о
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